
GEHEIM. 

STAATSCOMIVI ISSIE VOOR P A R T I E E L E 
GRONDWETSHERZIENING. 

EERSTE VERGADERING, GEHOUDEN 
TEN DEPARTEMENTE V A N BINNEN-
LANDSCHE Z A K E N , OP V R I J D A G 
7 FEBRUARI 1936, DES NAMIDDAGS 

TE 31
 2 UUR. 

Voorzitter de heer DE W I L D E . 

De VOORZITTER opent de vergadering en deelt mede, 
van den heer KRANENBURG schriftelijk bericht van verhinde
ring te hebben ontvangen in verband met de begrafenis van 
wijlen Prof. H. Krabbe. Voorts heeft de heer SCHOUTEN hem 
medegedeeld, verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen 
in verband met fanhlie-omstandigheden. 

De VOORZITTER stelt vervolgens aan de orde de behan
deling van het ontwerp-Reglement van Orde. 

Hij stelt voor puntsgewijze behandeling. 

De punten 1°. en 2°. worden zonder bespreking aange
nomen. 

Bij punt 3°. stelt de VOORZITTER voor, in plaats van 
„vijf leden" te lezen: negen leden, zulks in verband met 
het aantal leden der Commissie. 

Hiertoe wordt besloten. 

Punt 4°. geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

Bij punt 5°. vraagt de heer ALBARDA, of het de bedoe
ling is, dat uitsluitend subcommissies zullen wrorden ingesteld 
tot het formuleeren van een bepaald voorstel. Z. i. zou zulks 
evenzeer mogelijk moeten zijn tot het in overweging nemen 
van een onderwerp. 

De VOORZITTER meent, dat dit laatste ook bij de voor
gestelde redactie mogelijk is: er zal toch steeds een geformu
leerd voorstel moeten worden gedaan. 

Punt 5°. wordt hierop aangenomen, evenals de punten 6°. 
en 7°., waarop het Reglement van Orde wordt gearresteerd. 

Subcommissies. De VOORZITTER stelt vervolgens voor een verdeeling 
van de Commissie in drie subcommissies, elk van vier leden, 
ter voorbereiding en formuleering van de verschillende onder
werpen. Een zoodanige werkwijze wordt doelmatiger geacht 
dan het openen der beraadslagingen over de verschillende 
onderwerpen aanstonds in plenaire vergadering. Een desbe
treffend voorstel wordt aan de leden rondgedeeld. 

Ontwerp-Kegle-
ment van Orde. 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1936 Commissie-De Wilde, notulen, plenair, 1936-02-07

NL-HaNA, BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950, 2.04.57, inv.nr. 1009

Huygens ING, Grondwetscommissies 1883-1983
1936 Commissie-De Wilde, notulen, plenair, 1936-02-07
NL-HaNA, BiZa/Binnenlands Bestuur, 1879-1950, 2.04.57, inv.nr. 1009
http://resources.huygens.knaw.nl/grondwetscommissies/onderzoeksgids/



•1 

De heer J O E K E S verklaart tegen dit voorstel bedenking 
te hebben. In de Commissie hebben zitting de voorzitters van 
zes Kamerfracties en een Staatsrechtdeskundige voor elk dier 
richtingen. Dit heeft het voordeel, dat elke fractie-voorzitter 
ter voorlichting een deskundige naast zich heeft. Bij de door 
den VOORZITTER voorgestelde werkwijze gaat dit voordeel 
verloren. Hij vraagt zich daarom af, of deze werkwijze wel 
de meest gewenschte is en zich verdraagt met de gedachte, 
welke aan de samenstelling der Commissie heeft ten grond
slag gelegen. 

De VOORZITTEE wijst er op, dat in iedere subcommissie 
een deskundige zitting heeft, en dat na voorbereiding in de 
subcommissie het onderwerp toch in de plenaire vergadering 
komt. Bovendien zou van de voorgestelde indeeling kun oen 
worden afgeweken door ruiling van plaats in onderling over
leg b.v. binnen 8 dagen. Hij acht het bezwaar van den heer 
JOEKES niet overwegend. 

De heer ALBARDA vraagt, of het de bedoeling is, dat de 
subcommissies aan het werk zullen gaan vóórdat een alge-
meene bespreking in plenaire vergadering is gehouden. 

De VOORZITTER antwoordt bevestigend. 

De heer ALBAEDA heeft daartegen dit bezwaar, dat een 
subcommissie zich dan de voorbereiding en formuleering ziet 
opgedragen van een onderwerp, zonder de inzichten daar
omtrent van de plenaire vergadering te kennen. Is het niet 
beter, eerst algemeene beschouwingen te houden? 

Ook de heer ANEMA geeft de voorkeur aan een vooraf
gaand algemeen debat, ter oriënteering van hetgeen practisch 
bereikbaar is. Daarna kunnen dan de verschillende onder
werpen worden uitgewerkt. 

De VOORZITTER vreest, dat met het vooraf houden 
van algemeene beschouwingen veel kostbare tijd zal zijn 
gemoeid. Hij vraagt zich af, welke grens aan die beschou
wingen moet worden gesteld. 

De heer ANEMA verklaart niet bevreesd te zijn, dat de 
beschouwingen zullen ontaarden in eindeloos geredekavel. 
Het zal mogelijk zijn een deugdelijk, beknopt debat te voeren. 
De plenaire commissie dient de richtlijnen aan te geven; 
het formuleeren overeenkomstig die richtlijnen is het werk 
der subcommissies. Dus eerst algemeen bespreken, vervolgens 
formuleeren en ten slotte in plenaire vergadering vaststellen. 

De heer DE SAVORNIN LOHMAN sluit zich bij den 
heer ANEMA aan. Er kunnen zich bij verschillende onder
werpen prealabele vragen voordoen. Ten aanzien van som-
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mige onderwerpen bestaat een communis opinio, dat zij 
behandeld moeten worden, bij andere echter niet, b.v. de 
wijziging van de Grondwet. De mogelijkheid is in verband 
hiermede niet uitgesloten, dat veel onnoodig werk door de 
subcommissies wordt verricht. 

De VOORZITTER, zegt, bevreesd te zijn voor Langdurige 
beschouwingen. Besluit men tot algemeene beschouwingen, 
dan dient elk lid de gelegenheid te hebben, vrijuit en uit
voerig te spreken. Waar is de grens*? Hij geeft daarom de 
voorkeur aan voorbereiding door subcommissies, dan heeft 
men concrete voorstellen voor zich. De kans bestaat dan, dat 
een subcommissie achteraf blijkt werk te hebben gedaan, 
dat niet gehonoreerd wordt, doch verloren is die arbeid toch 
niet. Bovendien hebben de leden der subcommissies het 
recht, nota's in te dienen ook nopens onderwerpen, in een 
andere subcommissie behandeld. Hij zou gaarne snel werken 
— in Mei dient het werk der Commissie gereed te zijn — 
en handhaaft in verband daarmede zijn voorstel. 

De heer VAN DER H E I J D E N merkt op, dat bij het 
voorstel van den VOORZITTER kan voorkomen, dat in elke der 
drie subcommissies twee richtingen niet worden gehoord. 
Daarom geeft ook hij er de voorkeur aan, eerst de wenschen 
te peilen. 

De heer ANEMA vraagt zich nog af, welke concrete for
mules een subcommissie kan aangeven over een onderwerp 
als het bedrijfsrecht ? Zijn eenmaal algemeene beschouwingen 
gehouden, dan zou de formuleering kunnen geschieden door 
liet secretariaat. 

De heer VAN SCHALK meent, dat het bezwaar van den 
heer VAN DER HEIJDEN is te ondervangen door twee subcom
missies in te stellen in plaats van drie. 

De heer D E G E E R is het hiermede eens, doch merkt 
daarbij op, dat dan de algemeene beschouwingen worden 
verplaatst naar de subcommissies. Waarom ze dan niet in 
pleno gehouden? 

De VOORZITTER neemt aan, dat de meerderheid gepor
teerd is voor het houden van algemeene beschouwingen. Hij 
zal zich daarbij neerleggen. 

De heer J O E K E S verklaart met deze oplossing tevreden 
te zijn. 

De heer ALBARDA stelt voor, in verband hiermede ook 
de samenstelling der subcommissies tot later datum uit te 
stellen. 

Hiertoe wordt besloten. 
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De VOORZITTER stelt vervolgens aan de orde de vast- Datum volgende 
stelling van een datum voor een volgende plenaire vet- g ' 
gadering. 

De heer ANEMA stelt voor, regelmatig op Vrijdag te 
vergaderen om de 14 dagen. Dit is mogelijk, omdat het niet 
over een geheel vreemde materie gaat. 

De VOORZITTER acht het wensehelijk, ook overdag te 
vergaderen. Avondvergaderingen zijn te kort. Hij zou liefst 
Zaterdags ot' Maandags vergaderen. 

De heer DE SAVORNIN LOHMAN verklaart, op Maan
dagen verhinderd te zijn. 

Besloten wordt, weder bijeen te komen op Zaterdag 22 
Februari 1936, des voormiddags te 10 uur. 

De VOORZITTER deelt mede, dat door het secretariaal 
reeds veel voorbereidend werk is verricht. Hij vraagt oi' de 
vergadering er mede akkoord kan gaan, dat de adjunct
secretaris de heer HOOYKAAS bij de beraadslagingen zijn 
meening te kennen geeft. 

Hiermede wordt ingestemd. 

De VOORZITTER wijst er op, dat uit het avant-projet, Avant-projet. 
dan in de vergadering aan de leden is rondgedeeld, de onder
werpen drukpersvrijheid en kiesrecht zijn teruggenomen. 

De heer DE GEER vraagt, oi' de vergadering het avant-
projet van die onderwerpen niet te zien krijgt. 

De VOORZITTER wil daarmede liever wachten, totdat 
zal zijn gebleken, hoe de vergadering over die onderwerpen 
denkt. 

De heer ALBARDA wijst er op, dat het mogelijk is, dat 
een van de leden nog een ander onderwerp zou willen ter 
sprake brengen, dan in den uitnoodigingsbrief is vermeld, 
en daaromtrent reeds een min of meer uitgewerkt voorstel 
wenscht in te dienen. Mag een voorstel over een zoodanig 
onderwerp, ook al komt het niet in het avant-projet voor, 
ook gedistribueerd worden ? 

De VOORZITTER antwoordt bevestigend. 

De heer 'VAN SCHA1K vraagt, welke onderwerpen in de 
eerstvolgende vergadering zullen worden behandeld. 

De VOORZITTER stelt zich voor, hierover nog nader 
mededeeling te doen. Het is uiteraard niet de bedoeling, alle 
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onderwerpen in één vergadering te behandelen. Hij stelt 
voor, de volgorde te nemen van het avant-projet, dat zich 
aansluit bij de Grondwet. 

De heer VAN SCHALK acht het het beste, dat de plenaire 
vergadering aanvangt met de minst gewichtige onderwerpen. 
Als de gewichtigste beschouwt hij : bedrijfsrecht, drukpers 
en revolutionnaire vertegenwoordigers. 

Hij stelt voor, te beginnen met : 

Ministers zonder portefeuille; 

Inkomen der Kroon; 

Algemeene Eekenkamer; 

Raad van State. 

De heer DE SAVOENIN LOHMAN stelt voor, daaraan 
toe te voegen de wijziging van de Grondwet. 

Hiertoe wordt besloten. 

De heer VAN SCHALK merkt nog op, dat de bij de wijzi
ging der Grondwet ter sprake komende gequalificeerde meer
derheid ook bij het inkomen der Kroon op het tapijt komt. 
Deze onderwerpen kunnen dus bij elkaar behandeld worden. 

Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord 
verlangend, sluit de VOORZITTER de vergadering. 
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